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Na temelju članka 21. stavka 1. i 2. i članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.), te članka 6. Pravilnika o sastavu stoţera, načinu rada
te uvjetima za imenovanje načelnika i članova stoţera civilne zaštite ( N.N.br. 37/16),
Rješenja o osobi za zastupanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tkon, KLASA:UP/I-23002/17-01/010, URBROJ:2198-07-17-2, od 29.04.2017. i dokaza Marije Krajnović o promjeni
prezimena, te članka 48. Statuta Općine Tkon („Sluţbeni glasnik Općine Tkon“ broj
02/2017.) Općinski načelnik Općine Tkon dana 5. svibnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke
o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Tkon
Članak 1.
U Odluku o osnivanju i imenovanju Stoţera civilne zaštite Općine Tkon ("Sluţbeni
glasnik Zadarske ţupanije" broj 03/2016, 12/2016 i Sluţbeni glasnik Općine Tkon broj
06/2016), u članku 2. stavku 1. u točci 4. briše se ime "Romeo Lukačić" i zamjenjuje sa
imenom "Šime Mušćet".
U članku 2. stavku 1. u točci 6. briše se prezime "Krajnović" i zamjenjuje sa prezimenom
"Matanov".
Članak 2.
Ova Odluka o izmjeni Odluke stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objaviti
će se u „Sluţbenom glasniku Općine Tkon“.

KLASA: 810-03/16-01/1
URBROJ: 2198/32-02/1-17-12
Tkon, 5. svibnja 2017. godine
Općinski načelnik:
Goran Mušćet
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Na temelju članka 35. st.1. t. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst) , u svezi sa člankom 14. Zakona o zaštiti od poţara
(NN 92/10), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poţara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2017. godini („Narodne novine“, broj 42/2017.), i na prijedlog Stoţera
civilne zaštite Općine Tkon, u svezi protupoţarne sezone 2017. godine, općinski načelnik
dana 9. svibnja 2017. donosi
Plan
operativne provedbe programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara na području
Općine Tkon za 2017. godinu
I
Ovim se Planom utvrĎuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i
operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme,
financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od
nastanka i širenja poţara na području Općine Tkon u 2017. godini.
II
Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poţara od
na području Općine Tkon za 2017. godinu (u nastavku teksta: Plan) temelji se na Programu
kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na područje Općine Tkon
kao jedinicu lokalne samouprave. Ovim se Planom vrši privremeno usklaĎenje svih bitnih
odrednica i podataka iz Procjene i Plana ugroţenosti od poţara Općine Tkon temeljem
iskustva stečenih od njihovog donošenja do izrade ovog Plana.
III
Dobrovoljno vatrogasno društvo Tkon djeluje kao nositelj vatrogastva na području Općine
Tkon, koje tijekom ljetne poţarne sezone, planira angaţirati najmanje 2 sezonska vatrogasca
koji će tijekom ljetne poţarne sezone deţurati u DVD-u Tkon. U slučaju potrebe, kod većih
poţara moţe se računati na najbliţe vatrogasne postrojbe sa kopna.
IV
U gašenju velikih poţara, kao zapovjedno mjesto kod zapovijedanja i koordinacije pri gašenju
velikih poţara od strane Ţupanije odreĎuju se prostorije vatrogasnog doma DVD-a Tkon ( Put
Starišnjaka) ili zgrada Općine Tkon (Mulina 7). Ukoliko situacija zahtjeva, mogu se koristiti i
prostorije mjesnih odbora.
V
U svrhu omogućavanja normalnog kretanja vatrogasnim vozilima u šumskim područjima
potrebno je izvršiti kontrolu prohodnosti, što će izvršiti DVD Tkon, i po potrebi će se putem
drugih osoba izvršiti uklanjanje raslinja uz šumske putove na problematičnim dijelovima. O
provedenoj kontroli DVD Tkon podnosi izvješće načelniku Općine Tkon i Stoţeru civilne
zaštite Općine Tkon.
VI
Na području Općine Tkon nalaze se zaštićena šumska područja, koja će se redovito motriti
organiziranim deţurstvima timova DVD-a Tkon posebno u ljetnim mjesecima, a i komunalni
redar Općine Tkon u okviru svojih zakonskih ovlasti poduzimat će odreĎene radnje radi
zaštite od poţara (npr. označiti tabelama zabranu loţenja i paljenja vatre u blizini šuma, na
javnim površinama, vršiti nadzor nad prostorom). Redovito će se putem lokalnog radija BNM
te putem pismenih obavijesti na oglasnim pločama Općine Tkon javnost upozoriti o zabrani
paljenja korova i loţenja na otvorenom prostoru, u blizini šuma i sl.
3

Broj 6

"Sluţbeni glasnik Općine Tkon"

12. svibnja 2017. godine

VII
Putem komunalnog redara Općine Tkon utvrditi će eventualno postojanje tzv. divljih
odlagališta otpada, i povremenom kontrolom ustanovljavati novonastala divlja odlagališta
otpada, a sukladno financijskim mogućnostima ista će sanirati Općina Tkon. Izvješće o stanju
vezanom za tzv. divlja odlagališta otpada podnosi se načelniku Općine Tkon i Stoţeru civilne
zaštite Općine Tkon.
VIII
Po potrebi prilagoĎavati motriteljsko – dojavnu sluţbu sukladno potrebama, mogućnostima i
obavezama Općine.
Planira se stupiti u vezu sa Šumarijom Biograd na Moru, sa susjednim lokalnim jedinicama
te gradom Biogradom na Moru radi aţuriranja brojeva telefona , telefaxa i mobitela
motriteljskih sluţbi i patrola, meĎu kojima treba uspostaviti koordinaciju i suradnju u cilju
kvalitetnijeg nadzora nad širim prostorom a sve u cilju zaštite od poţara.
IX
Zaduţuje se DVD Tkon, zapovjednik DVD-a, da utvrdi stanje vozila, opreme i tehnike te
izradi prijedlog popravka/sanacije vatrogasne opreme sa detaljnim obrazloţenjem, te isti
dostavi Općini Tkon, DUZS Područni ured Zadar i ţupanijskom vatrogasnom zapovjedniku,
zbog uvida u stanje vatrogasne opreme i uvida u potrebu nabavke druge najnuţnije vatrogasne
opreme.
X
Za koordinaciju u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i dobara na području Općine Tkon u
slučaju elementarnih nepogoda ustrojen je Stoţer civilne zaštite Općine Tkon, u koji je kao
jedan od članova uključen vatrogasni zapovjednik DVD-a Tkon. Isti se aktivira u situaciji
kada prirodna nepogoda poprimi veličinu kada je potrebno uključivanje šire društvene
zajednice svih subjekata na području Općine Tkon koji su od interesa za zaštitu i spašavanje.
XI
Ovaj plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Sluţbenom glasniku Općine Tkon.
KLASA:810-01/17-01/8
URBROJ:2198/32-02/1-17-2
Tkon, 9. svibnja 2017.
Općinski načelnik:
Goran Mušćet
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Na temelju točke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poţara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini (NN 42/2017)., i na prijedlog Stoţera
civilne zaštite Općine Tkon, općinski načelnik dana 9. svibnja 2017. godine, donio je
PLAN
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Tkon u
protupožarnoj sezoni u 2017. godini
I
Ovim Planom utvrĎuju se svi subjekti zaštite od poţara na području Općine Tkon koji
su uključeni u protupoţarnu sezonu 2017. godine, odnosno koji su izvršitelji zadataka
temeljem Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od poţara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini na području Općine Tkon i
temeljem Plana motrenja, čuvanja i ophodnje graĎevina i površina za koje prijeti opasnost od
nastajanja i širenja poţara.
II
Subjekti zaštite od poţara na području Općine Tkon uključeni u protupoţarnu sezonu 2017.
godine su:
- Općina Tkon,
- Policijska postaja - Biograd,
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Tkon,
- Javna komunalna ustanova Prvenj
- Stoţer civilne zaštite za područje Općine Tkon,
- Turistička zajednica Općine Tkon
Tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva na području Općine Tkon,
- Vlasnici odnosno posjednici privatnih šuma i šumskih površina,
Tvrtke i vlasnici koji posjeduju tešku (graĎevinsku) mehanizaciju na području Općine Tkon,
- Limbora d.o.o., Branko Rudić, Tkon
- Studenac, vlasnik Zdenko Jakovljev, Tkon
- NOS -KOP, vlasnik Nikša Rudić, Tkon
Subjekti za zaštitu sukladno Planu motrenja, čuvanja i ophodnje graĎevina i površina za
koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja poţara
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Tkon
- Šumarija Biograd
- Komunalno redarstvo Općine Tkon
III
Subjekti zaštite od poţara iz točke II. ovoga Plana uključeni su u protupoţarnu sezonu
2017.godine izvršenjem zadataka iz Planova iz točke I. ovoga Plana.
KLASA:810-01/17-01/9
URBROJ:2198/32-02/1-17-2
Tkon, 9. svibnja 2017.
Općinski načelnik:
Goran Mušćet
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